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ATA Nº 037/2018 – 31ª SESSÃO ORDINÁRIA – 18/SETEMBRO/2018 – Ao decimo 

oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima primeira Sessão Ordinária, do 

segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores, exceto Ver. 

Rodrigo Aveiro. A presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas e 

devido o Vereador Rodrigo Aveiro, primeiro secretário, estar de atestado médico e o 

segundo secretário, Vereador Milton Remelink, ter problemas de visão, a Presidente 

Vereadora Ieda Bilhalva pediu ao Vice-presidente Vereador Mateus Marcon que fizesse a 

leitura do Expediente constante no Boletim de número trinta e quatro, e ele concordou. 

AVISOS: Foi lembrado que nessa quarta-feira, dia dezenove de setembro, às dezenove 

horas, no salão de eventos do Parque Olmiro Brandão, será realizada a Sessão Solene em 

comemoração à Semana Farroupilha. Também foi comunicado que por solicitação da 

empresa RGE SUL, todas as indicações dirigidas a essa empresa devem vir 

acompanhadas de fotos do local onde exista necessidade de reparos e manutenção, bem 

como o endereço detalhado. A Ata de número trinta e seis foi aprovada por unanimidade. 

SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PT /PTB / MDB /PRB/ PDT. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Milton Remelink /Ver. 

Leonardo Vieira / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Renato Machado / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Jair de Oliveira /Ver. Mateus Marcon / Ver. Alexsandro Ávila/ Ver. Ildo Maciel da Luz e 

Ver. Rodrigo Aveiro. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Renato Machado / Ver. Jair de 

Oliveira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. 

Jocelino Rodrigues/ Ver. Paulo Vargas / Ver.  Milton Remelink / Ver. Ildo Maciel da Luz 

/ Verª Ieda Bilhalva e Ver. Leonardo Vieira. Foi feito a leitura do EXPEDIENTE: Ver. 

Paulo - solicitou a substituição de uma indicação que estava no Expediente por outra 

indicação retificada. Acatado. Vereadores Renato e Ieda pediram a leitura na integra dos 

ofícios de números cento e quarenta e cento e quarenta e dois respectivamente, que 

constam no Expediente. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Todos os Lideres 

declinaram. GRANDE EXPEDIENTE: Todos vereadores declinaram. ORDEM DO 

DIA: O Ver. Paulo – Solicitou a inclusão de um Requerimento de justificativa de 

ausência na Sessão Ordinária do dia onze de setembro. Acatado. PROCESSO Nº 

1203/18: Veto Total ao Projeto de Lei   nº 043/2018 (Poder Executivo), de origem 

Legislativa, o qual “Estabelece normas para posse responsável de animais domésticos 

e/ou domesticados, no âmbito do Município de Nova Santa Rita/RS e dá outras 

providências.” O escrutínio foi realizado pelos Vereadores Alex e Leonardo tendo como 

resultado seis votos a favor do veto e quatro votos contra, assim, foi acatado o veto por 

6 X 4, registrada uma ausência conforme o livro de presença. PROCESSO Nº 

1204/18:Veto Total ao Projeto de Lei nº 042/2018 Poder Executivo, de origem 

Legislativa, o qual “Institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências.” O escrutínio foi realizado pelos Vereadores 

Jair e Jocelino tendo como resultado sete votos a favor do veto e três votos contra, assim 

foi acatado o veto por 7 X 3, registrada uma ausência conforme o livro de presença. 

REQUERIMENTO: Ver. Leonardo - No sentido de convocar o Secretário Municipal 

de Trabalho, Cidadania e Assistência Social, Sr. Paulo Scalcon, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre os motivos de cancelamento de inscrições do Programa Bolsa 

Família. Aprovado por unanimidade. Ver. Milton - Justificativa de ausência durante a 

Sessão Ordinária do dia 04 de setembro de 2018. Foi aprovado por sete votos a um. Ver. 

Paulo – Justificativa de sua ausência durante a sessão Ordinária do dia 11 de setembro de 

2018. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a construção de uma rampa de acessibilidade na parada de 

ônibus localizada na Rua Dr. Lourenço Záccaro, em frente ao Banco Banrisul, Centro. 
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Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação 

de sonorizadores nos quatro acessos da rótula do bairro Califórnia, no sentido dos bairros 

Berto Círio, Morretes e Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido 

de que a secretaria competente efetue a instalação de câmera de vigilância na Rua do Ipê, 

próximo aos Loteamentos Alto da Boa Vista e Cambará e na esquina da Rua 11 de Abril 

com a Rua “N”, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE 

Sul efetue a instalação de postes de iluminação pública na Rua do Ipê, próximo aos 

Loteamentos Alto da Boa Vista e Cambará, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a RGE Sul efetue o conserto dos postes na 

Rua Carlos de Souza Pereira, em frente aos nos 352 e 342, bairro Vasconcelos Jardim. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a Corsan realize reparos no asfalto na Av. 

Getúlio Vargas, em frente ao nº 425 e na Rua Santos Dumont, em frente ao nº 117, bairro 

Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria 

competente estude a possibilidade de alugar um caminhão pipa para molhar a terra na 

Rua Passo do Caí durante a Semana Farroupilha. Aprovada por unanimidade. No sentido 

de que a secretaria competente faça uma fiscalização, com base no Código de Posturas 

do Município, nas calçadas na Estrada da Pedreira, no trecho entre a Empresa Trânsito 

até o acesso à Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio, solicitando aos responsáveis a 

construção de calçadas no local. Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus - No sentido 

de que a secretaria competente estude a possibilidade de colocar canos de escoamento 

pluvial em frente ao nº 391 da Rua Vinte de Setembro, Loteamento Vale Verde, Centro. 

Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1304/18: PROJ. LEI Nº 054/18 

– De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dispõe sobre a criação de Campanha 

Permanente de Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. EXPLCAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Alex – Aqui em tribuna, de frente com meus colegas vereadores, eu 

digo para vocês que me assistem pelas redes sociais, como é difícil fazer a boa política, a 

política de responsabilidade, a política de vergonha na cara, quando o vereador vai buscar 

o voto e mentir para o povo. Quando vai em época de campanha, levar o seu deputado e 

não tem vergonha de mentir para os eleitores. Que um projeto do jovem aprendiz nessa 

casa, dando oportunidade para os jovens da nossa cidade. Podendo dar a primeira 

oportunidade para os jovens, como eu vi o apresentador da RBS aqui, dizendo para os 

vereadores, uma oportunidade e, hoje eu implorei para os nobres vereadores votarem 

contra o veto da prefeita, que a justificativa era: que tem muito gasto, essa é a justificativa, 

gera muito custo, a má vontade dessa prefeita, a sensibilidade de uma prefeita que não 

luta pelo jovens da nossa cidade. Aí eu vejo petista dizendo que são do partido dos 

trabalhadores, não tem vergonha na cara, vão lutar pela comunidade, está aqui os 

representantes do PT, vi o vereador Jair dizer em tribuna que era a favor ao veto, e pediu 

voto, dizendo que não medo de rede social, que ele tem o posicionamento dele, que doa 

a quem doer, agora está latindo ali que nem um cachorro, que não teve personalidade, 

aqui na tribuna tem que ter personalidade vereador, quando eu votei o senhor riu, agora o 

senhor está aí latindo, o senhor tem que ter posição, personalidade. Eu implorei para que 

os vereadores tivessem posicionamento e os vereadores da base do governo que compõe 

essa cúpula desse PT que está aí, todos eles foram favoráveis ao veto, aí tem uma 

samambaia lá atrás. Ver. Paulo – É uma lastima quando o colega se altera, mas sempre 

defendendo uma causa. Quando essa causa é o povo a gente tem que escutar, afinal de 

contas tu tá defendendo uma coisa que é para o bem da comunidade, dentro daquilo que 

o vereador acredita. Fico muito honrado, em 2014 quando esse vereador conseguiu trazer 

um dos melhores programas do PT, que era o Pronatec e que infelizmente não tem mais. 

O jovem aprendiz é algo muito importante para agregar valores par aos nossos jovens, eu 
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digo que se não for aprovado agora, que seja aprovado em outra oportunidade e que os 

vereadores se posicionem a favor dos jovens. Nós precisamos ter programas sociais 

dentro do nosso município para poder formar bons cidadãos. Boa noite a todos. Ver. Ildo 

– Saudou a todos. Eu venho nessa tribuna com muita tristeza do comportamento de 

vereadores aqui nessa casa. É normal ir para o diálogo, para o debate, mas não ir para o 

desespero. Nós temos aqui uma lei orgânica, o regimento interno da casa que eu acho que 

os vereadores, alguns nunca olharam o regimento, deveriam olhar, para evitar esse 

desespero aqui na casa. Ofendendo pessoas da plateia, gritando e, eu aqui faço repudio, o 

papel do vereador Alex, chamou todos os vereadores do PT de sem vergonha, enfim, está 

gravado. Eu voto conforme a minha consciência e não tenho vergonha, o senhor pode 

colocar nas redes sociais sim e, me diga qual foi o prefeito que trouxe mais investimentos 

para o nosso município, onde a bancada do PTB sempre votou contra o que é bom para o 

município. Nós podemos andar de cabeça erguida, porque o vereador não vem aqui e diz 

que eles são contra, foram contra a reforma trabalhista, foram a favor do desmonte do 

nosso país, do nosso estado e município, que está estagnado, pela política podre que estão 

implantando no país. Isso eles não dizem, hoje eles estão aqui de bonzinho indo de casa 

em casa pedir voto para o partido do PSDB, do Aécio Neves, do Alckmin, daquele 

canalha candidato a senador aqui no nosso estado, o Luiz Carlos Heinze, que é contra os 

trabalhadores, que vive discriminando o negro, descriminando os quilombola, o pessoal 

do LGBT, isso eles não falam, venham aqui nessa tribuna e digam porque estão 

defendendo esses políticos podres, que pregam a política atrasada no nosso país. Então 

Alex, com todo respeito que eu tenho a sua pessoa, como pessoa humana, mas eu tenho 

que repudiar a tua atitude aqui. Não venha gritar aqui nessa tribuna e bater no peito que 

tu és o bonzinho do município, que não é assim. Eu respeito o trabalho de cada vereador, 

mas eu tenho que dizer aqui, Altair, eu peço desculpa pela falta de educação que o 

vereador teve com a tua pessoa. E digo, ninguém fez o que a nossa prefeita fez aqui no 

município, vir aqui falar da prefeita, pode ser oposição, eu já fui oposição aqui nessa casa 

de outros governos, mas sempre o que foi feito de bom para a comunidade, eu sempre 

vim na tribuna e agradeci o prefeito. Então, não é por nada, que o PTB está terminando 

no nosso município. Pessoas de bem estão saindo para não andar mal acompanhado. Eu 

digo Alex, onde tu estiver eu estou do outro lado. Porque tu não mereces o meu respeito. 

Boa semana. Verª. Ieda – Peço desculpa a comunidade pelo ocorrido. Acredito que nós 

vereadores temos que ter responsabilidade, respeito entre nós pares vereadores e com a 

nossa comunidade que se descola até aqui para assistir a sessão. Devemos sim estarmos 

a frente de bons projetos e defende-los. Como é de conhecimento, o vereador Alex 

apresentou um projeto aqui que foi vetado, o meu também foi vetado e nem por isso eu 

usei a tribuna para ofender o executivo. Nós temos que ter discernimento, eu realmente 

demonstrei que estava chateada com o veto do meu projeto, mas nem por isso a gente 

precisa agredir ou dizer que o executivo está errado. Fica aqui minhas desculpas como 

presidente dessa casa e também já falei ali sobre a questão de ordem. Acho que foi usado 

de o poder da palavra máscula ser mais forte que a minha, parecia que não estavam 

ouvindo a questão de ordem. Eu como vereadora, e agora nesse momento aqui não estou 

presidente, eu como vereadora deixo meu repudio pela falta de respeito e de ordem nesta 

casa que tem se repetido ao longo das sessões nesses dois anos de legislatura. Respeito e 

educação a gente traz de berço. Desculpa a nossa comunidade. Deixo aqui um convite 

para que todos os nossos pares vereadores e a nossa comunidade, amanhã se faça presente 

na sessão solene em homenagem a semana farroupilha, dia 19 de setembro as 19hr no 

Olmiro Brandão. Tenho acompanhado nas redes sociais que as pessoas estão ficando de 

mal por causa da política, nós precisamos da boa política, cada um com o seu gosto, acho 

que a pessoa precisa estar consciente no que vota, tem que ter a consciência do seu voto. 
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Eu estou triste com a política das redes sociais, que as pessoas estão se ofendendo, não 

sei se está acontecendo com os outros vereadores, mas comigo está, como nosso celular 

é público, estão acionando o WhatsApp para mandar algumas mensagens incabíveis, eu 

acredito que cada um tem si que ter a sua postura e que cada um tenha o seu voto, mas 

está me deixando triste essa política, é uma política que eu não quero fazer parte, eu quero 

fazer parte da boa política e da pratica da boa política. Boa semana a todos. Ver. 

Leonardo – Eu também gostaria de pedir desculpa a todos, gostaria muito de ter saudado 

dois amigos meus que estavam aqui antes da fala do colega vereador Alex, eles acabaram 

indo embora, eles fazem uma força para vir na sessão, não é o tipo de coisa que querem 

ver na sessão, querem ver um debate, acabaram indo embora, gostaria de ter saudado eles 

aqui na tribuna. Eu acredito que só a política salva a política, se não fizermos a boa 

política como disse a vereadora, só a boa política vai salvar a política e não existe nada 

hoje que possamos definir que não dependa da política para ser resolvido. Eu gostaria 

muito que nós fizéssemos a boa política, podemos sim, um município pequeno, uma 

câmara com onze vereadores, podemos sim fazer parte da mudança dessa nova política. 

Gostaria de compartilhar com vocês, gosto muito de ler Mario Sergio Cortella, que diz 

assim: ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para definir as três 

grandes questões da vida, quero, posso ou devo. TRIBUNA POPULAR: Não houve. 

Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhora Presidente 

encerrou a sessão às dezenove horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a 

tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo, foi 

lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

 

 

 

Vereador Mateus O. Marcon, 

Vice-Presidente. 

 

 


